
Granskning av landstingets läkemedelsanvändning

Bakgrund
Landstingsfullmäktige har vid flera tillfällen 
tagit upp vikten av rätt läkemedelsanvänd-
ning i landstinget. I de senaste landstingspla-
nerna har fullmäktige ställt krav på lands-
tingsstyrelsen och hälso- och sjukvårds-
nämnden att minska landstingets kostnader 
för läkemedel bland annat med hjälp av 
skärpt följsamhet till läkemedelsre-
kommendationer.

Granskningens resultat
Granskningen visar att landstingsstyrelsen 
och hälso- och sjukvårdsnämnden i hög grad 
avgränsat sin styrning av läkemedelsanvänd-
ning till beslut om ekonomiska ramar för 
sina verksamhetsområden. På tjänstemanna-
nivå i landstinget finns därutöver kunskaps-
organisationer såsom läkemedelskommittén 
och läkemedelscentrum. Båda organisatio-
nerna ska verka för säker och ändamålsenlig 
användning av läkemedel i landstinget.

Granskningen visar att landstingsstyrelsen 
och hälso- och sjukvårdsnämnden också i 
hög grad avgränsat sin uppföljning av läke-
medelsanvändningen. Uppföljningen är 
främst inriktad mot kostnader för läkemedel.

Av granskningen framgår vidare att företräd-
are för såväl politisk ledning som för verk-
samheterna ser risker med att den politiska 
nivån skulle börja detaljstyra läkemedelsan-
vändningen. Risken består av att detaljerade 
regler minskar utrymmet hos verksamhet-
erna för professionella bedömningar.

Revisorernas bedömning
Revisorernas uppfattning är att politisk styr-
ning är möjlig utan att minska utrymmet för 
professionella bedömningar. En sådan polit-
isk styrning är möjlig genom att den politiska 
nivån beslutar om övergripande strategier 

och mål och med hjälp av uppföljning håller 
sig informerad om måluppfyllelsen och hur 
verksamheterna arbetar för att uppfylla må-
len. Revisorerna bedömer att landstingssty-
relsens och hälso- och sjukvårdsnämndens 
styrning och uppföljning av läkemedelsan-
vändningen varit för avgränsad.

Revisorernas rekommendationer
Mot bakgrund av iakttagelserna i gransk-
ningen lämnar revisorerna följande rekom-
mendationer till landstingsstyrelsen och häl-
so- och sjukvårdsnämnden:

- Utvärdera hur styrelsen och nämn-
den på strategisk nivå ska styra läke-
medelsanvändningen i landstinget. 

- Utvärdera på vilket sätt styrelsen och 
nämnden ska genomföra uppföljning 
av läkemedelsanvändningen. 

- Säkerställ att mål för läkemedelsan-
vändning på olika nivåer i landstinget 
är kopplade och stämmer överens 
med varandra.

Revisorerna har begärt att styrelsen och 
nämnden ska yttra sig över revisorernas slut-
satser och rekommendationer. Senast den 1 
september 2014 ska yttrandena lämnas till 
revisorerna.

Rapport: ”Granskning av landstingets läkemedels-
användning”. För ytterligare information kontakta
Richard Norberg, tel. 090-785 7090. Den kompletta 
rapporten finns på landstingets hemsida www.vll.se
men kan även beställas från landstingets revisions-
kontor.
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